
 

Referat nr. 7 /2022  
Emne  
Styremøte, Munn- og halskreftforeningen 

 

Møtetidspunkt  
Torsdag 1. desember kl. 13-15 

Møtested  
Teams 

 Saksbehandler  
AU/ sekretariatet 

Innkalt: 
Bjørn Fjærli (møteleder), Rolf Erik Smith, Harald Ophaug,  Trinelise Jannang, Knut Arne 
Gravingen 
Fra sekretariatet: Emma Bodman (referent) 
 
Forfall: Harald Markussen 
 
Saksliste / Agenda 

Sak nr Beskrivelse Kommentar 
 

61-2022 Godkjenning av innkalling og dagsorden 
Godkjent 

 

62-2022 Orienteringer 
- AU møter 

Møtene i AU er digitale.Det har vært et AU møtesamt et 
budsjettmøte sidden sist styremøte.  
 

- Representasjon og annen aktivitet 
Knut Arne har vært på Montebello 20. november. Det var cirka 30 
i publikum, både sykepleierstudenter, pasienter og pårørende. 
Foreningens arbeid ble presentert. Etterpå ble det en diskusjon 
om tannhelse.  
 
Nettavisen har publisert et intervju med Rolf Erik. Dette ble en fin 
artikkel om HPV. Dagbladet har tatt kontakt på samme tema.  
 
- Rolf Erik deltok 27. oktober på møte med Kreftforeningen om et 
felles kursopplegg for likepersonsinstruktører.  
 
- 30. November deltokBjørn og Emma i et digitalt møte for 
styreledere og daglige ledere i pasientforeningene i regi av 
Kreftforeningen.  
 
- Bjørn skal på møte medKreftforeningen om brukermedvirkning 
1. desember. 
 

 

63-2022 - Likeperson  



 

- Likepersonskurs – status 
Vi har fått 175 000 kroner fra Kreftforeningen for å gjennomføre 
likepersonskurs samt et møte med eksisterende likepersoner. To 
av kursene er gjennomført. Likepersonsmøtet for eksisterende 
likepersoner blir 14. desember.  
 

- Likepersonskomite 
For å sikre god kontakt til alle likepersoner samt lokalavdelinger 
opprettes en likepersonskomite. Komitéen vil ha i oppgave å sørge 
for god informasjonsflyt mellom landsstyret samt og lokallagene. 
Rolf Erik leder arbeidet, og en likepersonskontakt fra her 
lokalavdeling blir med. Dette kan være en likepersonskoordinator 
eller en styreleder. Emma sender ut e-post med informasjon til 
alle lokalavdelingene.  

 

64-2022 Regnskapsrapport 
- Regnskapsrapport per 31. oktober (vedlagt) 

Emma presenterte regnskapsrapporten. Vi vil lande på et bedre 
resultat enn budsjettert. 200 000 avsettes til landskurset i 2024.  

 

 

65-2022 Medlemsrapport 
- Medlemsrapport (vedlagt) 

Foreningen har per 22. november 588 betalende medlemmer. I 
2021 var det totalt 554 betalende medlemmer.  
 

 

66-2022 Budsjett 2023 
- Utkast på budsjett 2023 (vedlagt) 

Budsjett for 2023 ble godkjent. Det er landsmøtet i juni som skal 
gjøre endelig vedtak. Det må arbeides med format for 
landsmøtehelgen, ettersom dette har mye å si for budsjettet.  
 
Det finnes et ønske om å arrangere et kurs for strupeopererte i 
2023. Dette skal det sendes inn en søknad på til Stiftelsen Dam. 
 

 

67-2022 Valg av komiteer 
- Valgkomite 

Det ble ikke valgt en valgkomite på landsmøtet i 2022. Styret fikk 
mandat til å finne en. Det haster med å få på plass personer. 
Styret drøftet navn. Disse blir kontaktet så raskt som mulig. Det 
sendes også e-post til lokalavdelingene for å be om forslag.  
  

- Landskurskomite 
Gry og Tina fra den tidligere komiteen kan være med som 
konsulenter, men ønsker ikke å være med i landskurskomiten 

 



 

lenger. Bjørn utfordrer Midt-Norge å komme med navn ettersom 
foreningen planlegger å arrangere landskurset i Trondheim. 

 

68-2022 Planlegging landsmøte 2023 
- Kurs/arrangement knyttet til årsmøtehelgen 

Lndsmøtet blir 10. juni.  Det er mulig å arrangere noe for 
lokalavdelingsstyrene i forbindelse med landsmøtet. 
 

 

 

69-2022 Eventuelt 
- Ikke noe under aktuelt.  

 

   

 

Møtedatoer høsten 2022: 
AU-møter: 
 
Lokalavdelingssamling: 

 

Styremøter: 
 
Landsmøte 2024: 

 
 
 

 
 

  
 


